Protokoll styrelsemöte 2020-02-25
Närvarande:

Nils Andersson
Jesper Claesson
Rickard Andrén
Anton Tjus
Johan Fredriksson

Frånvarande:

Daniel Wigh

§30

Mötet öppnas av Rickard Andrén.

§31

Dagordningen godkändes.

§32

Till sekreterare valdes Jesper Claesson.

§33

Till protokolljusterare valdes Anton Tjus.

§34

Föregående mötesprotokoll från 12/02–20.

§35

Arbetstidsavtal – Avstämning: Rickard och Jesper var på lokal tidsavstämning
med Lars Gustavsson och Eric Severin i Kristinehamn 17/2. Där kom vi överens
om hur många bötestimmar vi hade för nov-dec-jan. Nästa lokala
tidsavstämning 9/3 Kil.
Rickard och Jesper var nere på regional tidsavstämning 19/2 i Göteborg med
Jörgen Jumark. Där förhandlade vi fram bötesbeloppet.

§36

Samverkan: Rickard och Jesper var på samverkansmöte 19/2. Nästa
regionalsamverkan 23/3. Nästa regionala arbetstidavstämning 20/5 för (febApril).

§37

Förhandlingsorganisationen: Klubben nominerar Jesper Claesson till FO
ersättare ledamot.

§38

Ekonomisk Rapport/Budget: Ekonomin ser bra ut. Rickard Andrén och Anton
Tjus bokar in ett möte med banken.

§39

Personalfrågor/Utbildning: Anton och Johan är anmälda till vald på jobbet 1 24 mars. Jesper kollar upp utbildningar som passar styrelsens uppdrag.

§40

Ungdomsfrågor: Jesper och Johan planerar in en ungdomskväll i april.

§41

Jämställdhetsfrågor: Styrelsen arbetar för en mer jämställd arbetsplats. Nils
Andersson tar över rollen som ny Jämställdhetsansvarig.

§42

Hemsidan: Magnus har i uppdrag att uppdatera tillsammans med Jesper och
sköts kontinuerligt. Vi uppmanar medlemmarna att skicka in underlag med
bilder och text.

§43

Medlemsrekrytering: Hela styrelsen arbetar med att rekrytera nya
medlemmar. Styrelsen skall göra ett informationsblad för nya medlemmar.

§44

Årsmöte: Vi hade årsmöte på Scandic Klarälven 12/2. Då kom 45st medlemmar.
4Håkan Englund och Henrik Eneroth medverkade på mötet.

§45

Medlemsvård: Styrelsen tar fram ett förslag till nästa möte om att köpa in
motionsredskap till Mellerud, Kristinehamn och Kil.

§46

Övriga Frågor: Rickard och Jesper bokar in ett möte med platscheferna om att
gå igenom årets semesterplanering i mars.

§47

Nästa Möte: 9/4–20

§48

Mötet avslutas: Rickard Andrén tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Justerare

Jesper Claesson

Anton Tjus

